بیستویکم،شماره،56زمستان8931
فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سال 

تقابلدو نظام «مؤسسه -مالک» و «مخترع-مالک»
در تحقیقات تأمینمالیشده توسط بخش عمومی
محمدهادی میرشمسی - 1مریم فرضی

2

دریافت -1931/11/11 :پذیرش1931/7/9 :

چکیده
دولتهادربرخیمواردمستقیماًتحقیقاا انجاا دادهوگااهیآنراتاممی ماالی

یافتههایتحقیقا تممی مالیشدهتوسطبخاش
میکنند.نظا حقوقیحاکمبرنتایجو 

عمومی،ازجملهمواردمهمدربهرهبرداریازای اموالفکاریاسات.برخایکشاورها
کردهاندکهدودستهعمدهآنعبار اساتاز:
ویژهایبرایای تحقیقا وضع 
قواعد 
نظااا مؤسسااه-مالاا ونظااا مختاار -مالاا .درنظااا مؤسسااه-مالاا ،مؤسسااه
میباشد.ای نظا درقاانونباایدالآمریکاا
دریافتکنندهبودجه،مال داراییفکری 

متجلیشدهوسپسبهمقررا کشورهایبسیارینفوذکاردهاسات.درنظاا مختار -
میشاوند،هرچنادکاهتاممی 
مال ،مخترعان،مال اصلیواوّلیداراییفکریتلقی 
مالیتوسطنهادهایعمومیصور گرفتاهباشاد.قاعادهامتیاازاسااتیدکاهدربرخای
کشورهایاروپاییاعمالمایشاود،ازمصاادی نظاا اخیاراسات.هرچناددردودهاه
گذشته،تمایلجهانیبرپذیرشنظا مؤسساه-مالا باودهوحتایبرخایکشاورهای
کردهاند،امااکشاورهاییبار
داراینظا مختر -مال نیزبهسمتای نظا سوقپیدا 
ناکارآمدینظا مؤسسه-مال تمکیددارندوایرادا واردبرآننیازباعا توجاهباه
نظا مختر -مال شدهاست.بررسیای رویکردهااوآثاارونتاایجآنهااوهمچنای 
میتواندمارادروضعمقررا 
بررسیعللگرایشنظا هایحقوقیبههرکدا ازآنها 
مناسبحاکمبرای دستهازاموالفکریکم کند.

واژگان کلیدی:تحقیقا تممی مالیشدهبخشعمومی،نظا مؤسسه-مالا ،نظاا 
یدال،قاعدهامتیازاساتید
مختر -مال ،قانونبا 
.8استادیارحقوقخصوصیدانشگاهعالمهطباطبائی،تهران،ایران(نویسندهمسئول) mh_mirshamsi@atu.ac.ir
.2دانشجویدکتریحقوقخصوصیدانشگاهعالمهطباطبائی،تهران،ایرانmfarzi77@gmail.com
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مقدمه
درتحقیقاتیکهبااستفادهازمنابععمومیصور گرفتهاند،اصوالًساهدساتهازاشاخا 
میتوانندبهعنوانمال

نتایجتحقیقا شناختهشوندکاهعبارتناداز-8:دولات؛-2مؤسساه

دریافتکنندهبودجهو-9پژوهشگران.ایاال متحدهآمریکاکهازپیشگامانوضاعقاانوندر
ای زمینهاستباتبعیتازنظریا اقتصادیخودوبرتریارزشمنابعمالیبرخالقیتفردی،
مالکیتنتایجتحقیقا تممی مالی شادهتوساطبخاشعماومیرامتعلا باهدولاتیاامؤسساه
دریافتکنندهبودجه(اعمازدانشگاهومؤسسا تحقیقاتیوشارکتهاایتجااریکوچا
میداندومحق وپژوهشگررامال

)

داراییهایفکریناشیازتحقیقا ندانستهوفقطآنهاا

رامستح سهیمشدندرمنافعمیشمارد.بسیاریازکشورهاییکاهازنظارحقاوقیتاابعایا 
نظا بودهوتحتعنوانکشورهایکام الشناختهمایشاوندباهوضاعقواعادمشاابهدرنظاا 
حقوقیخودپرداختند.هرچندای مقررا درمواردیبایکادیگرمتفااو هساتند،امااازآن
جهتکههمگیمالکیترامقادمتاًمتعلا باهمؤسساهدریافاتکننادهبودجاهمایدانناد،ایا 
رویکردرانظا «موسسه-مال

»8نامیدهاند.

ازسویدیگر،عمدهکشورهایاروپاییکهدارایحقوقنوشتهمبتنیبرنظا رومیژرمنی
هستند،باتوجهبهاصالتفردواهمیتقوهخالقۀمؤلف،همچنانبراهمیتشاخ
پدیدآورندهدرایجادی

مختار و

اخترا وپدیدآمدناثریبدیعتمکیددارندوازای لحاظمالکیت

نتایجتحقیقا راح مخترعانوپژوهشگرانمیدانند.ای اماردررابهاهبااتحقیقااتیکاهباا
منابعمالیعمومیانجا میشوند،نیزجاریاستوقاعده«امتیازاساتید»2یکیازجلوههایپر
رنگای ایدهاست.ای قاعدهبدی معناستکهاخترا یااثریکهتوساطاسااتیدومحققاان
مراکزدانشگاهیوعلمیایجادمیشود،متعل بهمختر

وپدیدآورندهاست( Hvide & Jone,

.)2016: 6ای قاعدهازآنجهتاهمیتداردکهعمدهتحقیقاتیکاهتوساطمناابعدولتایدر
ای کشورهاصور میگیرد،توسطاساتیدودرمحیطدانشگاهیانجا میشاودودرنتیجاه،
ای قاعدهبرحجمزیادیازتحقیقا تممی مالیشادهعماومیحااکممایگاردد.بااتوجاهباه
ویژگیغالبای نظا وقاعدهامتیازاساتیدکهمالکیترامتعلا باهپدیدآورنادهومخترعاان
1. Institutional Ownership Model.
2. Professor's Privilege.

تقابلدونظام«مؤسسه-مالک»و«مخترع-مالک»11 ...

»8شناختهمیشود.

میداند،ای نظا تحتعنوان«مختر -مال

درای مقاله،دونظا مؤسسه-مالا ومختار -مالا

باهبحا گذاشاتهمایشاودودر

نهایتبی ای دومقایسهایصور میگیردتامزایاومعایابهریا

مشاخ

بایدالایاال متحدهآمریکابهعنواناصلیتری قانوننظا مؤسسه-مال

شاود.قاانون

موردبررسیقرار

میگیردوقاعدهامتیازاساتیدنیزکهدربسیاریازکشورهااجرامیشادهوهاماکناوننیازدر
بحا مایشاود.

برخیکشورهااعمالمیشود،بهعنوانقاعدهاصلیدرنظا مختار -مالا

البتهازآنجاییکهقاعدهامتیازاساتیدنسبتبهقاانونباایدال،درایارانکمتارماوردتوجاهو
مهالعهقرارگرفته،اهتما نویسندهبرای بودهاستکاهتمرکازاصالیمقالاهبارقاعادهامتیااز
اساتیدباشد.


 .1نظام مؤسسه -مالک و ویژگیهای آن
اولی وشاخ تری قانوندرنظا مؤسساه-مالا

2

،قاانون»باایدال» اسات.ایا قاانون

بخشیازاقداما کنگرهآمریکادردهههشتادبارایایجاادسیاساتهاایهماهناگدرزمیناه
اختراعاتیاستکهبااحمایاتدولاتفادرالایجاادشادهاناد،تاافعالیاتهاایمشاترببای 
دانشگاهها،صنعتوبویژهشرکتهایکوچ

رابرایایجادمحصوال جدیدقابلارائاهدر

باازارافازایشدهاد()Satyanarayana, 2008: 682و()Shovon Ray & Sayasachi, 2011:75و
(.)Schacht, 2012: 10
بایدالرابهمنظورحلمشکال ومسایلزیربهتصویبرساند:
کنگره،قانون 
الف -کاربردکماختراعا دولتی؛چراکاهتنهااپانجدرصادازاختراعاا تملا

شاده

توسطدولتدربخشخصوصیمورداستفادهقرارمیگرفت؛
ب-ثبتاخترا توسطدانشگاههای

استثنابودوقاعدهکلیمحسوبنمیشد؛
9

ت مخاالفثبات
پ-تممی کننادگانمهامتحقیقاا دولتای،باویژهمؤسساهملایبهداشا 
اختراعا بودند؛
دستورالعملهایسازمانیمتعددومتفاو (25دستورالعمل)درارتباا باااساتفادهاز1. Inventor Ownership Model.
2. The Bayh-Dole Act or Patent and Trademark Law Amendment Act (December 12,
1980).
3. The National Institutes of Health.
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نتایجتحقیقا تممی مالیشدهعمومیوجودداشت؛
ث-عموماًدولتمال

اختراعاتیبودکهباحمایتمالیاشایجادشدهبودند؛8

ج-لیسانساایکااهباارایاسااتفادهازاختراعااا دولتاایدادهم ایشااد،عموم ااًبااهصااور 
غیرانحصاریبود2و
چ-صااانعتبیوتکنولاااوژیدرمراحااالاولیاااهخاااودباااودونیاااازباااهحمایاااتداشااات
(.)Satyanarayana, 2008: 682
درمجمو میتوانگفتقانونجدید،درصددایجادی

سیاستواحدویکپارچاهباود

کهبوروکراسیراکمکردهوبخشخصوصیراباهاساتفادهازاختراعاا تاممی ماالیشاده
توسطبخشعمومیتشوی کندتاباپذیرشریس

سرمایهگذاری،بارایتوساعهوتجااری-



سازیچنی اختراعاتیاقدا نمایند.
بهلحاظموفقیتایاال متحدهآمریکادراجرایقانونبایدالوآشکارشدنمزایاایآن
برایجامعاه،بسایاریازکشاورهاازجملاهاساترالیا،هناد،آفریقاایجناوبیوژاپا اقادا باه
تصویبواجرایقوانی مشابهدرای زمینهکردند(.)MacDonald & Capart, 2004: 15برخی
یکردناد،اذعاان
ازکشورهایتابعنظا رومی -ژرمنایکاهازقاعادهامتیاازاسااتیداساتفادهما 
نمودند؛بهرهبرداریاقتصادیوتجاریسازیداراییهایفکریدرآنهادرمقایساهبااآمریکاا
کمتراستودرنتیجهبهسمتمقررا آمریکاسوقپیداکردهوازمبانیحقوقیخودعدول
نمودهاند،برایمثالاتریش،بلژی

(بااخاتال بای منااط آن)،دانماارب،فرانساه،اساپانیا،

روسیهوآلمانازجملهکشورهایاروپاییهستندکهبعادازساال2222قاوانینیمشاابهقاانون
بایدالتصویبکردهاندومالکیتیاح اولیهمالکیاتفکاریراباهنهاادعماومیپژوهشای

دادند(.)Hvide and Jones, 2016: 2درادامه،ویژگیهاینظا مؤسساه-مالا
عنوانمال

درقالابساه

داراییهایفکری،حقوقمخترعانودفاترانتقالتکنولوژیباابررسایمقاررا 

برخیازکشورهایاجراکنندهای نظا بهبح گذشتهمیشود.
میشدکهلیسانسدهیواستفادهازنتایجتحقیقاا را

.8مالکیتدولت،باع ایجادروندطوالنیوپیچیدهبوروکراتی
بادشواریهمراهمیساخت.
.2طب قوانی قبلیدولتقادربهاعهایلیسانسانحصارینبودوای امرباع کاهشانگیزهشرکتهایخصوصیبارای
دریافتلیسانسازدولتوسرمایهگذاریدرتحقیقا موردنظربود.اماتعیی دانشگاههاومؤسسا دریافتکنندهبودجاه
بهعنوانمال ،مانعقانونیبرایاعهایلیسانسانحصاریراازبی برد.

تقابلدونظام«مؤسسه-مالک»و«مخترع-مالک»19 ...
 .1-1مالک داراییهای فکری

 .1-1-1ایاالت متحده آمریکا :بهموجببند(الف)ازماده222قاانونباایدال،اشاخا ،
شرکتهایکوچ

ومؤسسا غیرانتفاعی(اعمازدانشگاههاومؤسسا تحصیال عاالیو

سایرمؤسسا مذکوردرقوانی خا

)کاهازبودجاهفادرالبارایتحقیقاا خاوداساتفاده

یکنند،میتوانندبرهرگونهاختراعیکهبااستفادهازوجوهعمومیباهدساتآماده،ادعاای
م 
مالکیتکنند.امادرادامههمی بند،امکانتواف برخال ای قاعدهدرقاراردادتاممی ماالی
مورداشارهقرارگرفتهاستکهمهاب آن،درسهحالاتمایتاوانخاال قاعادهاولیاهرادر
قراردادپیشبینیکرد:نخست،وقتیقاراردادبارایاجارایتحقیقاا یااتولیاداتیاساتکاه
توسطدولتتمل

شدهاست؛دو ،درشرایهیاستثناییکاهمؤسساهفادرالتشاخی

دهاد

محدودیتیااحاذ حا تملا اختارا توساطدریافاتکنناده،بهتارمایتواناداهادا و
استهایای فصلازقانونرامحق نمایدوسو ،هرگاهمقاما دولتیکاهتوساطدولات
سی 
یادستوراجراییصالحاعال شدهاند؛تشخی

دهندکهبهمنظورمدیریتفعالیتهایفکاری

خارجییاضدجاسوسی،محدودیتیاحذ ح مالکیتاختراعا برایتممی امنیاتچنای 
فعالیتهاییضروریاست.
عالوهبردوحالتفوق(اولتعل مالکیتبهمؤسساا وشارکتهااودو امکاانتوافا 
برخال ای قاعده)،حالتسومینیزدربند(د)ماده222بیانشدهاساتوآنفرضایاسات
کهمؤسسهدریافتکنندهازپذیرشمالکیاتاختراعاا خاوددارینمایاد.درایا بنادآماده
است«:اگارطار قارارداد(مؤسساهدریافاتکنناده)مهااب ایا ماادهنخواهادکاهمالکیات
اختراعا راداشتهباشد،مؤسسهفدرالمیتواندبعدازمشور بااطار قارارداد،مالکیاتو
اعمالح اخترا راازمختر آناخترا بخواهد.»...درنتیجهمیتوانمشاهدهکردکهامکاان
تمل

اختراعا توسطمختر نیزدرشرایهیکاهمؤسساهدریافاتکننادهازقباولمالکیات

خودداریکند،درای قانونپیشبینیشدهاست.بنابرای درای قانون،کالمالکیاتاختارا 
هموارهبهمؤسسهتعل نداشتهوبلکهدربرخیموارد،ای حا ازآنمختار باودهویاابهاور
مشترب،مؤسسهومختر مال

خواهندبود.درقسمت7بناد(ج)مااده222قاانونباایدال

تصریحشدهکه«مؤسسهبایدبخشیازدرآمدهایناشیازح اخترا رابامختر یامخترعان
تقسیمکند».
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درای قانونبهنحوهتعل ح معنویاشارهنشادهاساتوبناابرای مایتاوانبارایتعیای 
دارندهای ح ،مصادی وشرایطآن،بهقانونعا تریعنایقاانوناخترعاا آمریکاامراجعاه
کرد.عد تعرضقانونبایدالبهای ح ،باتوجهبهوجودنظا هایفایدهگرایایدرآمریکاا
قابلدربوتوجیهاست.

 .1-1-2آفریقای جنوبی :1قاعدهاولیهوکلیدرمورددارنادگانحقاوقدربناد8مااده4
قانونحقوقمالکیتفکریناشیازتحقی وتوسعهبامنابععمومی2درآفریقایجنوبیبادی 
نحوبیانشدهکه«مالکیتفکریناشیازتحقی وتوسعهبامنابععماومیمتعلا باهدریافات-
کنندهبودجهاست».امابند2همانمادهبهدریافتکنندهبودجاهاجاازهدادهاساتکاهازایا 
ح عدولنماید.ای مادهچنی تنظیمشدهاست«:اگردریافتکنندهترجیحبدهدکاهمالا



داراییفکرینباشدیاحمایتقانونرابرایداراییفکرینخواهد،باید:الفتصامیمخاودرا
مهاب بادستورالعملصادرهتوساطادارهملایمادیریتمالکیاتفکاری9درروزناماهرسامی
منتشرنماید؛بدردورهمقرردرماده(6دوره92روزه)ادارهملیمدیریتمالکیتفکریرا
ازتصمیمخودآگاهسازدودالیلخودرامهرحنماید».ادارهملایمادیریتمالکیاتفکاری
میتواندبادرنظرگرفت دالیلمهرحشدهتوسطدریافتکنندهونیزصدماتیکهممک است
درصور عد حمایتازداراییفکریتوسطدولتمتحملشود،تصمیمبهمالکیتدارایی
فکریودرصور امکانحمایتقانونیازداراییفکریتوسطخودبگیرد(بناد9مااده.)4
امااگرادارهملیمدیریتمالکیتفکرینیازبااتوجاهباهبررسایشارایطواوضاا واحاوال
تمایلیبهمالکیتداراییفکرینداشتهباشد،بایدتصمیمخودرابهصور کتبیبهدریافات-
کنندهابالغکند.درای شرایط،دریافتکنندهبایدبهپدیدآورندهیامختر اطال دهادتاادر
یدالدرایااال متحادهوبااتوجاهباهشارایط
.8پارلمانای کشوردراواخرسال2221میالدی،براساسمدلسیستمباا 
خودبهعنوانی کشوردرحالتوسعه،قانونحقوقداراییفکریناشیازتحقی وتوساعهباامناابعدولتایراتصاویب
کرد.پارلمانآفریقایجنوبیای قانونراباهد بهرهبرداریمؤثرترازداراییهایفکریکهازتحقی وتوساعهباامناابع
دولتیناشیشدهوبهمنظوربنیانگذاریدفترملیداراییفکاریوصاندوقدارایایفکاری،همچنای پشاتیبانیازتمسایس
مراکزانتقالفناوریدرنهادهایآموزشعالیومسایلمربو بهای موارد،قانونحقوقداراییفکریمناتجازتحقیا و
توسعهبامنابعدولتیرابهتصویبرساند.
2. Intellectual Property Rights from Publicly Financed Research and Development Bill
2008.
3. National Intellectual Property Management Office (NIPMO).
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صور تمایل،ویمال

داراییفکریشودیابرایحمایتقانونیازنتایجتحقیا اقاداما 

الز راانجا دهد.البتهاگرشخ

حقیقییاحقوقیخصوصیدیگریدرگیردرتحقی بوده

باشدوبخشیازهزینههایتحقی راتممی کردهباشد،درای صاور بایادپیشانهادمالکیات
ابتداًبهویدادهشودونهپدیدآورندهومختر (قسمتالفوببند4ماده.)4
ای قانوننیزهمانندقانونبایدالآمریکا،بهوجودح معنویونحاوهتعلا آناشاارهای
نداردوبنابرای درای خصو ،قانوناختراعا حاکممیباشد.
 .1-1-3هند :1قانونحمایتوکاربرداموالفکریتاممی ماالیشاد عماومی2بااالهاا از
قانونبایدالمقررکردهکهدانشگاهیامؤسسهدریافاتکننادهبودجاهعماومیحا داردکاه
اموالفکریناشیازتحقیقااتشراتملا

نمایاد(.)Shovon Ray & Sayasachi, 2011: 81باه

موجبقانونهند،دریافتکننده« دانشگاهیامؤسساهآماوزشعاالیاساتکاهبارایاهادا 
تحقیقاتیتمسیسشدهوسازمانهایایجادشدهبهموجابقاانونپارلماانونیازساازمانهاای
تحصیلیوعلمیغیرانتفاعیثبتشادهباهموجابقاانونثباتشارکتهاا9راشااملمایشاود
(.)Mrinalini, 2010: 29دریافتکنندهتعهداتیداردازجملهاینکهموظفاستگزارشهاایی
رابهدولتارائهدهد.ماده4قانونحمایتوکاربرداماوالفکاریتاممی ماالیشاد عماومی
مقررمیداردکهدریافت کنندهموظافاساتپیادایشهارناو ماالفکاریناشایازبودجاه

عمومیراظر شصتروزاززمانآگاهیبهوجودآنبهدولاتاطاال دادهوافشاانمایاد.
البتهازآنجاییکهای قانوندستههایزیادیازاموالفکریرادربرمیگیرد،درمااده7بیاان
شدهکهدریافت کنندهبایادایا گازارشراپایشازدرخواساتحمایاتقاانونییااتقاضاای
.8تاچندی سالقبل،محققانهندی در دانشگاههاومؤسسا تحقیقا عمومی ،امکانبدستآورنحقوقمالکیت
فکری ازنتایج تحقیقاتشان رانداشتندوهیچ مکانیز سازمانی مشخصی برای تسهیل ثبتاخترا ولیسانس اختراعا و
داراییهای فکری تحقیقا تممی مالی شدهعمومی وجودنداشت.تنهاازدههنود بودکهبعضی مؤسسا خا شرو 
بهایجاد چنی ساختارهایی کردند.درواقعدرآنزمان،رویه کلی ای بودکهنتایج تحقیقا بخشعمومی درقالب
مقاال وح کپیرایتواردقلمروعمومیشود.بااینکهسیاستگذارانبهاهمیتتحقیقا بخشعمومیواقفبودند،اما
همکاری بی دانشگاه و صنعت همچنان به عنوان ی گزینه اختیاری و فرعی برای محققان و مؤسسا تحقیقی و
سیاستگذاران باقی ماند.بعدازای دورهبودکهفکروضعمقررا ویژه مالکیت فکری برای تحقیقا تممی مالی شده
یدالهندمعرو 
عمومیپدیدارشد.الیحه قانونیحمایت وکاربردداراییفکریتممی مالیشد عمومیکهبهقانونبا 
استدرسال2221بهتصویبرسید(.)Shovon Ray & Sayasachi, 2011: 80
2. The Protection and Utilization of Publicly Funded Intellectual Property Bill 2008.
3. The Societies Registration Act 1860.
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مالکیتارائهدهد.
همچنی ،ظر نودروزازگزارشماده،4دریافتکنندهبایدانتخابکندکهآیااتمایالباه
مالفکریداردیاخیروای امررابهدولتاطال دهد.اماطب ماده6دولتح داردتاا

تمل

بنابهدالیلیازاعهایح مالکیتبهدریافتکنندهخوددارینماید(.)Mrinalini, 2010: 28ایا 
مواردشاملسهوضعیتویژههستند:نخست،زمانیکهدریافتکننادهبودجاهدولتای،خاارجاز
ت،
قلمروهنداست.دو ،زمانیکهمالفکریمربو باهانارژیاتمایباودهیاازماانیکاهدولا 
مالکیتآنمالرابهلحاظمسایلامنیتملیضروریبداند.سو ،درمواردیکهمناافععماومی
ایجابکندیاشرایطویژهایباع شودکهدولتانجا چنی کاری(تمل
درای

مال)راالز بداناد.

سهحالتدولتهندمیتواندمالکیتاموالرابرایخوددرنظربگیارد( Bhaven, 2009:

.)2پسفرضاولیهبرایمالکیتنتایجتحقیقا ای استکاهدریافاتکننادهدرصاور اباراز
تمایلوعد مخالفتدولت،مال

تلقیشود.امادرشرایطخاا ،دولاتمایتوانادمالکیات

داراییهایفکریرابرایخودحفظکند(.)Mrinalini, 2010: 29
درحقوقایران بااینکه منابعدولتیو عمومی ،اصلیتری منبعتممی بودجهتحقیقا و
پژوهشاست،اماتاکنونقانونخاصی درای زمینه تصویب نشدهاست.باای حالمواردی
چون عد تجاریسازی نتایج تحقیقا دولتی و عمومی ،عد همکاری و تعامل صنعت با
مؤسسا

آکادمی

و تحقیقاتی ،مشخ

نبودن ضوابط مربو به تمل

و انتفا از

داراییهای فکری ناشی از تحقیقاتی که از بودجه عمومی استفاده کردهاند ،سبب شده که
قانونگذارنیزبهکافینبودنمقررا عا واقفشود.
شاید بتوان ردی از تمایل سیاستگذاران و قانونگذاران را به شفا سازی و تقنی ای 
موضو دراسنادباالدستیونیزمقررا تصویبشدهیافت.درتبصره2ماده87قانونبرنامه
پنجم توسعه مقررهای وضع شد که نشان از تمایل قانونگذار به ایجاد مقرراتی مشابه نظا 
منفعتگراداشت.ای مت دربندختبصرهماده 54قانونبرنامهششمتوسعهنیز تکرار شد:
«دستگاههای اجرایی مجازند در راستای توسعه ،انتشار و کاربست فناوری ،مالکیت فکری،
دانش فنی و تجهیزاتی را که در چهارچوب قرارداد با دانشگاهها و مؤسسا پژوهشی و
فناوریدولتیایجادوحاصلشدهاست،بهدانشگاههاوموسسا یادشدهواگذارنمایند».از
ای مقرره دو نکته قابل برداشت است:نخست ،از آنجایی که به دستگاههای اجرایی اجازه
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واگذاری را داده است ،پس میتوان بیان نمود که از دیدگاه قانونگذار ایران ،مال

اولیه

دارایی فکری و دانش فنیای که با بودجه عمومی توسط دانشگاهها و مؤسسا پژوهشی
ایجاد میشوند،دستگاههای اجرایی هستندودو ،ای تبصرهاجازهواگذری ای حقوقرابه
دریافت کنندگانبودجهومجریان تحقیقا میدهدوبنابرای دستگاههای اجرایی میتوانند
یدانندحقوقراواگذارکردهودرسایرمواردای داراییهایفکری
درمواردیکهمناسبم 
رادرتمل

خودنگهدارند.

همچنی در رابهه با حقوق مالکیت فکری در دانشگاهها و مؤسسا وابسته به وزار 
خطمشیوضوابطحقوقمالکیتفکری
علو ،تحقیقا وفناوری،آیی نامهایتحتعنوان« 
درمؤسسا علمی و پژوهشی» 8توسطمعاونتپژوهشی وفناوری وزار مذکور،تهیه وبه
دانشگاههاومراکزعلمیابالغشدهاست.
ای آیی نامهبهروابطبی محققانوپژوهشگرانبامؤسسا ودانشگاههاپرداختهوراجع
بهداراییهای فکری ناشی ازتحقیقا درای مراکز،مقرراتی وضعنمودهاست.ماده 5ای 
آیی نامهمقررمیکند«:درآثارحاصلازفعالیتفکری(ازجملهگواهینامهاخترا )،بایدنا 
مؤسسهبهعنوانمال


اسمیدارایی فکری وهمچنی نا پدیدآورنده /پدیدآورندگانذکر

گردد ،مگر اینکه طب ی

توافقنامه مکتوب ،ای ح بی پدیدآورنده /پدیدآورندگان

داراییفکریومؤسسهبهنحودیگریتعیی شده باشد.درموردحامینیزطب قراردادعمل
خواهدشد».ماده7نیزبهتعیی سهمهری
پردازدوبرایهری

ازذینفعاندردرآمدهایناشیازاختراعا می-

ازذینفعاناعمازپدیدآورندگان،دانشکدهوگروهپژوهشی،مؤسسهو

واحدتجاریسازیدرصدیرااختصا میدهد.
مورددیگر ازتمایل قانونگذاررامیتواندر«دستورالعملنحوهبررسی تخلفا پژوهشی»
مشاهده کرد .ای دستورالعمل در تاریخ  39/82/29توسط وزار علو  ،تحقیقا و فناوری
تهیهوتمییدوبرایاجراابالغشدهاست.درای دستورالعمل،مصادی تخلفا پژوهشیدر67
بند بیان شده است.یکی از ای تخلفا  ،انتشار نتایج تحقیقا بدون کسب اجازه از مال

آن

.8ماده8ای آیی نامهدرتعریفموسسهمقررمیکند«:مؤسسهعبار استازدانشگاه،مؤسسهآماوزشعاالییاامرکاز
پژوهشیوفنّاوریوابستهبهوزار علو ،تحقیقا وفنّاوریکاهدساتاوردفعالیاتهاایعلمایوپژوهشایآنباهعناوان
میگردد».
داراییفکریبهصور محصول،فرآیندهاینوی ویاآثارادبیوهنریعرضه 
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میباشدکهدربند 46بدی نحومقررشدهاست«:انتشارنتایج طرحهای پژوهشی پایاننامههاو
رسالههاتوسطدانشجویان واعضای هیم علمی درقالبکتاب،مقالهو....بدونهماهنگی و
اخذ مجوز از معاونت پژوهشی دانشگاه به عنوان مال

حقوق مادی و معنوی» ای دست

پژوهشهاازمصادی تخلفا پژوهشیاست.بااینکهای بندبهطرزنامناسبیتنظیمشدهوجای
نقددارد،8امادرواقعتمایل قانونگذاررابهشناسایی دانشگاهبهعنوانمال

تحقیقاتی کهدر

دانشگاهصور میگیرد،نشانمیدهد.


 .1-2حقوق مخترعان
درستاستکهدرنظا مؤسسه-مال

،مالکیت(باشرو ویامحدودیتهاایی)متعلا 

بهمؤسسهدریافتکنندهبودجهاست،امامخترعاننیزدربهثمررسیدنتحقیقا نقاشمهمای
دارندکهنمیتوانآنرانادیدهگرفت.ازای جهتدرای نظا ،عالوهبرتعل ح معنویباه
مختر یامخترعی 2،حقوقیبرایآنهادرنظرگرفتهشدهاست.
 .1-2-1آمریکا :بندجماده222قانونبایدالدر1بندتعهدا مؤسساا دریافاتکنناده
بودجهرامقررمیکند.بند7ازای مجموعههشتگانهدربیانتعهدا مؤسساا غیرانتفااعی
ازجملهدانشگاههاومراکزعلمیوتحقیقاتیمقررمیکندکه«مؤسسهغیرانتفاعیبایدبخشای
ازدرآمدهایناشیازح اخترا رابامختر یامخترعانتقسیمکند».
 .1-2-2آفریقای جنوبی :حقوقمخترعاندرقانونای کشاورنادیادهگرفتاهنشادهودر
ماده82بهآناشارهشدهاست.محققانومخترعانوپدیدآورندگاناماوالفکاریمؤسساا 
مشمولای قانون،ح بهرهمندیازعوایدای اموالراماادامیکاهتولیاددرآمادمایکننادو
مد زمانحمایتآنمنقضینشده،دارند.سهمیکهباهموجابقاانونمساتح آنهساتند،
.8انتقاداصلیای استکهحتیاگردانشگاهمال نتایجتحقیقا باشاد،امااقهعااًحقاوقمعناویمتعلا باهمخترعاانو
پدیدآورندگانمیباشدودرای امرتردیدیوجودناداردونمایتاواندانشاگاهرامالا تماامیحقاوقماادیومعناوی
دانست.
.2درنظا موسسه -مال کهدرکشورهایداراینظا کام ال(ازجملهآمریکا،آفریقایجنوبیو هندکهموردمهالعه
ای نوشته هستند) ،حقوق معتوی چندان مورد توجه نیست.با ای حال در اختراعا صور پذیرفته در رابهه کاری و
استخدامی ،مختر دارای ح معنوی انتساب خواهد بود.ای ح قابل انتقال نیست ،اما قابل اعراض است و عموماً در
چنی مواردیازمختر خواستهمیشودکهازای ح اعراضنماید
(Jennifer Jannuska, Inventorship, Autorship, Ownership: Employees and
Patent/Copyright, DeethWiliams Wall LLP, June 19, 2002. www.dww.com).
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بدی قراراست:
الف-حداقل22درصدازدرآمدهایمؤسسهازاموالفکریبرایی
ب-حداقل92درصدازدرآمدخال

میلیوناول؛

مؤسسهازاموالفکری.

ای مبلغبایدبهطورمساویبی محققی حایزشرایطتقسیمشود،مگراینکهبای محققای 
ومؤسسهبهنحودیگریتراضیشدهباشادویاادساتورالعملهاایمؤسساهطریا دیگاریرا
پیشبینیکردهباشد.
 .3هند :درقانونای کشورنیزدرزمرهتعهداتیکهبرایمؤسسا دریافتکنندهمقرر
شده ،آمده که مؤسسا متعهد هستند سهمی از رویالتی ناشی از داراییهای فکری را به
محققان،مخترعانوپدیدآورندگانآنبپردازندوآنهارادرمنافعمادیسهیمنمایند( Bhaven,

.)2009: 2


 .1-3دفاتر انتقال تکنولوژی

هد وممموریتاصلیهردفترانتقالتکنولوژیرامایتاوانباهایا امارخالصاهنماود:
«افاازایشکارآماادیتحقیقااا وابااداعا نهادهااایعمااومیتحقیا کااهماایتواناادمنجااربااه
حداکثرسازیمنافعاجتمااعیناشایازآنهااگاردد»()MacDonald and Capart, 2004: 50باه
طورکلیمیتواناهدا وکارکردهایدفاترانتقالتکنولوژیرابدی شرحعنوانکرد:
* تسهیل انتقال و تبدیل ابداعا ناشی از تممی بودجه عمومی به محصوال و خدمان
نوی برایمنفعتعمومیواستفادهعامه؛
*ارتقایرشداقتصادیمنهقهایوایجاداشتغال؛
*ایجادعایدیبرایدانشکدهومؤسسهومحققانآن؛
*ایجادارتباطا جدیدباصنعت؛
* ایجادحامیانمالیجدیادبارایدانشاگاهودانشاکدهومؤسساهازبای اشاخا حاامی
تحقی ،همچنی ایجادفرصتهاییبرایمحققانکهازمنابعمالیوتجهیزا خیریهمؤسسا 
خیّربهرهببرند؛
*ارائهخدمتبهدانشگاه،مؤسسهودانشجویانوکارمنداندرتماا حاوزههاایمالکیات
فکریازطری ارائهمشااورههاایتخصصاییاابرگازاریسامینارهاوکما هاایدیگاردر

21

بیستویکم،شماره،56زمستان89
فصلنامهپژوهشحقوقعمومی،سال 


صور درخواستواعال نیازآنها؛
*تسهیلایجادشرکتهایاستار آپدرارتباا باادانشاگاهوایجااددرآمادهایماالی
برایدفاترانتقالتکنولوژی،محققانومخترعاانودانشاگاههااومؤسساا (

& MacDonald

.)Capart, 2004: 50
 .1-3-1آمریکا :درآمریکا،ایجادای دفاتربهصور خودبهخودیبرایانتفا ازنتاایج
قانونبایدالایجادشدهاندواصوالًالزا قانونیوجودنداشتهاست.اماایا دفااتردرآمریکاا
بهدنبالتصویبای قانونبهشکلیروزافزونتقویاتشادهومتخصا

گردیادهاناد(مرکاز

تحقیقا مجلس.)22:8932،
 .1-3-2آفریقای جنوبی :مهاب ماده  5قانون مربوطه مؤسسا دریافتکننده بودجه
عمومیتحقیقاتیموظفهستندکهی

دفترانتقالتکنولوژیایجادنمایندویااشخاصیرا

تعیی نمایندتابهطورویژهمسئولیتهایمربو بهدفترانتقالتکنولوژیرابرعهدهگرفتهو
انجا دهند.ای دفترانتقالتکنولوژیمسئولانجا تعهداتیاستکهبهموجبای قانونبر
عهده دریافتکننده بودجه است که عبارتند از :حمایت ،توسعه ،انتقال و تجاریسازی
داراییهای فکری .ای دفاتر وظیفه دارند سیاستهای مربو به افشا ،شناسایی ،حمایت،
تجاری سازیوتقسیممنافعرابهنیابتازنهادآموزشعالییامنهقهتدوی واجراکنند،
نسبتبهکلیهجوانبحمایتقانونیازاموالفکریمراقبتنمایندوانتقال آنرامدیریت
کنند .اداره ملی مدیریت مالکیت فکری موظف است مؤسسا را در ایجاد اداره و دفاتر
انتقالتکنولوژیبهشکلارائهکم

مالی،پرورشافرادمتخص

وکم

برایایجاددفاتر

منهقهاییاریرساند(مرکزتحقیقا مجلس.)22:8932،
 .1-3-3هند :درقانونهنداصوالًیکیازتعهدا مقدماتیمؤسسا دریافتکنندهبرای
اخذبودجهای استکهاقدا بهتشکیلکمیتهمدیریتمالکیت فکری 8بنمایند (

Bhaven,

 .)2009: 2ماده 82قانونحمایتوکاربرداموالفکریتممی مالیشد عمومیمقررمیکند
کههردریافتکنندهایموظفاستظر مد  812روزازدریافتبودجه،اقدا بهایجاد
کمیتهمدیریتمالکیتفکریدرسازمانشنماید.وظایفای کمیتهدربند 2ماده 82مقرر
شدهاستکهبهطورمختصرعبار استاز:تشخی

،ارزیابیو حمایتازاموالفکری

1. Intellectual Property Management Committee.
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ناشیازتحقیقا تممی مالیعمومیشدهکهپتانسیلاقتصادیدارند؛اجرایتحقیقا بازار
برای ای اموال؛ نظار بر پروسه واگذاری و لیسانسدهی؛ مدیریت درآمدهای ناشی از
لیسانسدهی؛ایجادمکانیز هاییبرایارتقایفرهنگنوآوریدرسازمان؛ایجادمکانیز هایی
کهحاکمبرروابطمؤسسهدریافتکنندهومخترعانباشد.


 .2نظام مخترع -مالک (امتیاز اساتید)
درای نظا برخال حالتمؤسسه-مال ،مالکیتمختر وپدیدآورندهموردشناسااییو
تصدی قانونگذارقرارگرفتهاست.هرچندقاعدهاولیهدرهاراختراعایایا اساتکاهمالکیات
متعل بهپدیدآورندهومختر باشد،اماای وضعیتدرحالتوجودرابههاستخدامیوکااریو
بعضاًقراردادیمتفاو بودهوعموماًمالکیتکارفرماموردتمییدمیباشد.دروضاعیتیکاهپاای
ی

نهادعمومیودولتییابودجهعمومیبهمیانمیآید،بازشرایطدچاردگرگونیمیشودو

همی فرضاخیراستکهموضو مقالهراتشکیلمیدهاد.هماانهورکاهدرمقدماههامباهآن
یگیارد،ازطریا دانشاگاههااو
اشارهشاد،عمادهتحقیقااتیکاهباابودجاهعماومیصاور ما 
مؤسسا آموزشعالیصور میگیرد،بنابرای بررسینظا حقوقیای دستهازاماوالفکاری
تاحدزیادیپاسخگویموضو مقالهخواهدبود.قاعدهامتیازاسااتیدکاهباراختراعاا وآثاار
اساتیدومحققاندانشگاهها،مراکزآموزشعالیومؤسسا تحقیقاتیاعمالمایشاود،درواقاع
برحجمزیادیازتحقیقا تممی مالیشدهعمومیاعمالمیشودوازای حی اهمیتدارد.
درسااهحجهااانیبیشااتری فعالی اتهااایتحقی ا وتوسااعهدرمؤسسااا آمااوزشعااالی،
بخشهایدولتی،شرکتهایتجاریومؤسسا غیرانتفااعیخصوصایانجاا مایگیارد.در

اکثاارکشااورهایپیشاارفتهوتوسااعهیافتااهجهااان،شاارکتهااایتجاااریبیشااتری سااهمرادر
فعالیااتهااایتحقی ا وتوسااعهباارعهاادهدارنااد.درآمریک اابااالغباار73درصاادمحققاااندر
شرکتهایتجاریدرحالفعالیتهستند،ای رقمبرایکشورکرهجنوبی77درصاداسات.

امادرکشورهایدرحالتوسعه،سهممؤسسا آموزشعالیوبخاشدولتایبیشاترازساایر
بخشهااست؛برایمثالکشورهایبرزیلوترکیهبهمیزان65درصدازمحققاندرمؤسسا 
آموزشعالیمشغولبهکارند.درایراننیزبیشاترمحققااندرآماوزشعاالیحضاوردارنادو
پسازآموزشعالی،سایربخشهایدولتیبیشتری تعدادمحققانرادرخاودجاایدادهاناد.
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مؤسسا وشرکتهایخصوصیدرایرانفقط86درصدازمحققانرابهخادمتگرفتاهاناد
(نااوروزیووصاافی.)867:8939،البتااهدرسااتاسااتکااهدرکشاورهایتوسااعهیافتااهبیشااتر
تحقیقا دربخشخصوصیوبههزینهشرکتهاونهادهایخصوصایاسات،امااتحقیقاا 
بابودجهدولتایهماانهورکاهگفتاهشادبیشاتردرمراک ازدانشاگاهیوتحصایال عاالیرخ
میدهدوهمی میزاننیز،بودجهکالنیاستکاهبعضااًازکالبودجاهتحقیقااتیکشاورهای

درحالتوسعهبیشتراست.پیشازپرداخت بهتعریفوویژگیهاایقاعادهامتیاازاسااتید،باه
بررسیروابطکاریواستخدامیبهطورکلیپرداختاهمایشاودتااوضاعیتاساتثناییقاعاده
امتیازاساتیدمشخ

گردد.


 .2-1دارنده حقوق مالکیت فکری در روابط کاری و استخدامی

نیرویانسانیمهمتری رک هرشخصیتحقوقیاستودرواقاعبادوننیارویانساانیو
عملکردآنها،شخصیتحقوقیهمچونجسمیبدونجاناست،هرتحربوفعالیتیمعلاول
تالشافرادوکارکنانشخصیتحقوقیاست.حالبایددیدرابههاستخدامیکهبی کارفرماا
باکارکنانشوجودداردچاهتامثیریبارسرنوشاتحقاوقمالکیاتفکاریبرآمادهازتاالش
کارکنانمی گذارد،آیاادارنادهحقاوقنسابتباهآثااریکاهمساتخد آفریادهاسات،خاود
پدیدآورندهاستویاشاخ

اساتخدا  کنناده پاساخایا ساؤالهمیشاهراحاتنیساتواز

کشوریبهکشوردیگرمتفاو است،حتیدرسهحملینیزممک استباتوجهبهشارایطو
اوضا واحوالروابطخا

فیمابی کارفرماومستخد ،پاسخمتفاو باشد.درادامهبحا 

دودستهعمدهازحقوقمالکیتفکرییعنیآثارادبیوهنریواختراعا مهرحمیشوند.

 .2-1-1آثار ادبی -هنری :اگرکارفرماشخ حقوقیباشداصوالًیا تردیادمقادماتی
درموردمؤلفشناخت ویوجاوددارد.دودیادگاهعمادهدرایا رابهاهوجاوددارد:نظاا 
رومی-ژرمنیمعتقداستکهاصوالًاشخا حقوقینمیتواننادمؤلافوپدیدآورنادهتلقای
شوند،چراکهفاقدویژگیهایخالقیتونوآوریباودهوبناابرای نمایتاوانآنهاارامؤلاف
محسوبکرد؛دیدگاهدیگردرنظا کشورهایکام الاستکهبرخال دیدگاهاولمعتقاد
استخالقیتونوآوریتنهابخشیازضروریا آفرینشاستونههمهآن،ماوارددیگاری
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مثلمدیریتوسرمایهگذاریچهبساازخالقیتمهمترباشند،بنابرای دلیلیوجودناداردکاه
اشخا

حقوقیراازحقوقشانمحرو نماود.کشاورهاییکاهطرفاداررژیامرومای-ژرمنای

هستند،اصوالًنمیپذیرندکهشخصیتحقوقی،مؤلفی
درنتیجه،درحالترابههاستخدامیکهی

اثرادبیوهناریمحساوبشاود.

فرد،مستخد ی

شخ

حقوقیاست،مالکیات

اولیهحقوقادبیوهنریبهکارفرماتعل نادارد،بلکاهخاودمؤلاف(پدیدآورناده)رامالا
اولیهمیداند.درنظا کام الازآنجاییکهاشخا



حقوقیمیتواننادمؤلافقلمادادشاوند،

بنابرای درای وضعیت،رابههاستخدامیبهنفعکارفرماتفسیرمیشاودومالکیاتابتاداًبارای
کارفرمامستقرمیشود(انصاری296:8917،تا.)293
مهلبفوقراجعبهمالکیتاولیهواستقرارحقوقمالکیتفکریاست،امااآیاامایتاوان
رابههاستخدامیرانشانهوامارهایبرانتقالحقوقمؤلف(حقوقمادی)باهکارفرماادانسات 
پاسخنظا هایحقوقیکشورهایمختلفبهای سؤالمتفاو است.مثالًدراتریشباافقادان
مقررهقانونیدرموردمالکیتاثرکپیرایتیدرزمااناساتخدا ،ایا امارباهشارایطقارارداد
واگذارشدهاست.امامعموالًاینگونهفرضمیشودکهکارمندبهطورضمنیباهاعهاایحا 
ت
استفادهازاثرشکاهدردورهاساتخدامیایجاادشادهاسات،باهکارفرماارضاایتدادهاسا 
(.)International Encyclopedia of Laws, Intellectual Property Law, 2006: 41طبا قاانون
کپیرایت وحقوقمجاوربلژی
طب ی

،حقوقمادیمربو بهآثارایجاادشادهتوساطماؤلفیکاه

قرارداداستخدامیانجاا وظیفاهمایکناد،تنهاادرصاورتیباهکارفرماایاومنتقال

میشودکهصریحاًموردتواف قرارگرفتهواثردرچارچوبقراردادبهوجودآمادهباشاد.باه

عبار دیگر،قاعدهبنیادیکهبهموجبآنمال

ی

اثرتنهااشاخ

حقیقایایجادکنناده

آناثراست،بهآثاریکهطب قرارداداستخدا تولیدمایشاوند،اعماالشادهوفارضانتقاال
حقوقبهکارفرماموردپیشبینیواقعنشدهاست.ماده7قاانونکپایرایاتهلنادمقاررکارده
استکهکارفرما،مؤلفآندستهازآثاریفرضمیشودکهبرایارائاهخادمتباهاوایجااد
شدهاست،یعنیبهدلیلوجودرابههکارگریوکارفرماییبی پدیدآورندهوکارفرمااایجااد
شده است.برایاینکهکارفرماا،مؤلاففارضشاود،کارمنادبایاددساتوراتیراازجاناباو
دریافتکردهواثررابهابتکارشخصیخودایجادنکردهباشد.باوجودای ،طرفی میتوانناد
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بهنحودلخواهخودتواف کنند(انصاری263:8917،تا8.)252
درنظا حقوقیدانماربسفارشایجاداثارادبایوهناریباهمؤلاف،باهمعنایمالکیات
مشتربدرحقوقمالکانهنیست.طب قاعدهکلی،سفارشدهندهاثارحقاینسابتباهاثارباه
دستنمیآورد،ویتنهاح داشت نسخهایازاثررادارد،مگراینکهپدیدآورنادهحقاوقش
ال
رابهویواگذارکردهباشاد.بااایا  حاال،پدیدآورنادهنیازحا ساوفاساتفادهناداردوماث ً
نمیتواندبدونرضایتسفارشدهندهتعدادبیشاتریکپایازاثارتهیاهکناد(


International

.)Encyclopedia of Laws, Intellectual Property Law, 2006: 33
دراسترالیاطب بند5مااده96قاانونکپایرایاتایا کشاور،اگاراثاریمتعاقابشارایط
قاارارداداسااتخدامیایجااادشااود،کارفرمااامالاا

اثاارکپاایرایااتاساات(

International

.)Encyclopedia of Laws, Intellectual Property Law, 2006: 38
درفرانسه،آثاریکهبهموجبقراردادایجادمیشوند،مشامولماادهL111-1هساتندکاه
بیانمیکند«:وجودیاانعقادی

قرارداداستخدامییااسافارشتوساطپدیدآورنادهاثار،باه

معنایمستثنیشدنازحقوقبهرسامیتشاناختهشادهطبا مااده(8حقاوقپدیدآورنادگان)
نیست».درنتیجه،اثریکهتوسطکارمنددرطولقرارداداستخدامیاشایجادمیشود،متعلا 
بهویاستونهکارفرما.کارفرماتنهادرصورتیمیتواندازاثرمنتفعشودکاهحقاوقکپای-
رایتتوسطکارمندبهویمنتقلگردد.بااینکهبرخیازقضا دادگاههایا

انتقاالضامنی

رابهموجبقراردادکارپذیرفتهاند،امادیوانعالیفرانسه2تصامیمگرفاتکاهچنای انتقاالی
بایدموضو قواعدعادیانتقال9باشد،یعنیبایدبهطری کتبیصاور گیارد،حقاوقمنتقال
شدهذکرشودونیزمحدوده،ماد وهاد آنتصاریحگاردد.چنای قاعادهایبارایآثاار
سفارشایهامقابالاجراسات

International Encyclopedia of Laws, Intellectual Property

.)Law, 2006: 65

.8درحقوقهلند،برخال حقوقآلمان،بلژی
میتوانندانتقالحقوقمعنویراهمتراضیکنند.

وفرانسهکارفرماوکارمنددارایآزادیقراردادیکاملهستندوحتی
2. The French Supreme Court.
3. The Ordinary Rules of Assignment.
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 .2-2-2اختراعات :دربسیاریازکشورهامالکیتاخترا ایجادشدهبهوسایلهمساتخد ،
بهشرطیکهدرحیههوظایفکاریاوودررابههاستخدامیمربو باشاد،باهکارفرمااتعلا 
دارد،مگراینکهخال آندرقرارداداستخدامیمقررشدهباشد.برعکس،دربرخیدیگراز
کشورهاحقوقمالکیتفکریمزبور،علیاالصولبهمساتخد مختار تعلا مایگیارد،مگار
اینکهدرقرارداداستخدامیبهنحودیگریتواف شود.
درحقوقمالکیت صنعتی ایران ،حقوق مادی مربو به اختراعا و طرحهای صنعتی که
در نتیجه قرارداد کار خل شده باشند ،متعل به کارفرما یا استخدا کنندهخواهدبود.بند(ه)
ماده 6قانونثبتاختراعا ،طرحهای صنعتی وعالیم تجاری مقررمیکند«:درصورتی که
اخترا ناشی ازاستخدا یا قراردادباشد،حقوقمادی آنمتعل بهکارفرماخواهدبود،مگر
آنکهخال آندرقراردادشر شدهباشد».بند(و)همی مادهدرخصو

ح معنویبیان

میکند«:نا مختر درگواهینامه اخترا قید میشودمگراینکه کتباًازادارهمالکیت صنعتی
درخواستکندکهنامشذکرنشود.هرگونهاظهاریا تعهدمختر مبنی براینکه نا شخ



دیگری بهعنوانمختر قید گردد،فاقداثرقانونی است» .بهموجبماده 29ای قانون،مفاد
ماده6درموردطرحصنعتیقابلاعمالاست.
همچنی در ماده  5قانون حمایت از پدیدآورندگان نر افزارهای رایانهای آمده است:
«پدیدآوردننر افزارهاممک استناشیازاستخدا ویاقراردادباشددرای صور :الف
باید نا پدیدآورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در ای قانون بهمنظور صدور
گواهی ثبت،اعال شود؛ ب اگرهد ازاستخدا یا انعقادقرارداد ،پدید آوردن نر افزار
موردنظربودهویاپدیدآوردنآنجزفموضو قراردادباشد ،حقوقمادیمربو بهح 
تغییر و توسعه نر افزار متعل به استخدا کننده یا کارفرما است ،مگر اینکه در قرارداد به
صور دیگریپیشبینیشدهباشد».
در اتریش کارمندان ح درخواست ثبت اختراعاتی را که در دوره استخدامی ایجاد
کردهاند ،خواهند داشت ،مگر اینکه خال آن تواف شده باشد .قانون ،قرارداد کتبی بی 
کارمندوکارفرمارابرایاجازهاستفادهازاخترا الز دانستهو درصورتیکهکارفرمابه
موجبشر درقراردادبهاستفادهازاخترا مجازشدهباشد(کهمعموالًچنی شرطیدرج
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میشود)،کارفرمادارندهح اخترا خواهدبود.البتهقانونگذارای کشوربی قراردادها در

حوزهحقوقخصوصیوحقوقعمومیتمایزقایلشدهودرحالتاخیراصوالًقراردادکتبی
راالز نمی داند.قانونگذاراتریشهمچنی مقررکردهاستکهاگراخترا دارایشرایطذیل
نباشد،اصوالًنمیتواندتوسطکارفرمامورداستفادهقرارگیرد:الف-فعالیتکارمندکهمنجر
بهاخترا شده،بخشیازوظایفاوبهموجبقرارداداستخدامیاست؛ ب -کارمندبهدلیل
کاردرمحیطشرکتکارفرمابهایجاداخترا رسیدهاستوپ -اخترا بااستفادهازتجربه
کارمندیاحمایتشرکتکارفرماایجادشدهاست (

International Encyclopedia of Laws,

.)Intellectual Property Law, 2006: 93
دربرخیکشورهامانندایااال متحادهآمریکاا،مختار ؛مایتوانادحا بهارهبارداریاز
اخترا رابرایخودحفظنماید،ولیغالباًباهکارفرمااحا غیرانحصااریاساتفادهازاختارا 
برایاهدا داخلیکسبوکاراودادهمیشود(یارندیوطار سری.)853:8913،
دربرخیازکشورهادرصورتیکهکارفرمامال

حقوقاخترا باشد،مختر نیزمستح 

دریافتپاداشمعقولومنهقیویادریافتمبلغایدرقباالاختارا وابتکاارخاودمایباشاد.
برخیدیگرازکشورهامستخد رامستح دریافتپاداشخا
مواردیخا

ندانساتهیاابارایاوفقاطدر

واستثنایی،پاداشیاپرداختیمختصردرنظرمیگیرند(یارندیوطار ساری،

.)853:8913
دانماربازسال8366قانونخاصیدرایا زمیناهدارد،مهااب مااده6قاانوناختراعاا 
کارکنان8اگراختراعیتوسطکارمندیدرجریاناجارایوظاایفشایجاادشاودواساتفادهاز
اخترا مرتبطبهحیههفعالیتکارفرماباشدیااخترا درنتیجهوظاایفیباشادکاهکارفرمااباه
کارمندمحولکردهباشد،کارفرمامیتواندعنوانکندکهح اخترا بهویمنتقلشدهاست.
البتهحتیاگرحقوقبهکارفرمامنتقلشدهباشد،بازمختر مح اساتکاهساهمیمنهقایاز
عوایدداشتهباشد،مگراینکاهساودماوردانتظاارکارفرمااازچنای اساتخدامیحاصالنشاود
( .)International Encyclopedia of Laws, Intellectual Property Law, 2006: 99
دراسااترالیادرمااوردمالکیااتاختراعااا درقااوانی سااخنیبااهمیاااننیاماادهاسااتو
1. The Act on Invention of Employees.
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تصمیمگیریبراساساصولکام الصور مایگیاردوعمادتاًباهقاراردادموجاودوباویژه

قرارداداستخدامیتوجهمیشود.فقدانقانوندرایا ماوردبسایارتعجابآوراساتوباعا 
انتقادبسیاریشدهاست،ضم آنکهسببصدورآرایمتفااو ونظارا پراکنادهنیازشاده
است.امادراکثرموارد،اختراعاتیکهدرمحیطدانشگاهیتوسطکارکنانایجادشدهاسات،
بهشرایطقرارداداستخدامیازجملهدایمییاماوقتیباودنقارارداد،دانشاجوباودنیااعضاو
هیا علمیبودنتوجهشدهاستکهدراکثرمواردمالکیتبهدانشاگاهدادهشادهاسات،اماا
مختاار رانیاازمسااتح بهاارهمناادیازبخشاایازعوایاادمااالیدانسااتهانااد(

International

.)Encyclopedia of Laws, Intellectual Property Law, 2006: 101
درفرانسهبرایتصمیم گیاریدرماورداختراعاا درجریااناساتخدا ،طبا طبقا هبنادی
اخترا عملمیشود.طب موادL.611-1وL.615-21دودستهاختارا وجاوددارد:اختراعاا 
موظفی 8وسایراختراعاا .دساتهاولاختراعااتیاساتکاهتوساطکارمناددرطاولاجارای
قرارداداستخدامیایجادمیشودودرراستایانجا وظایفمحولهازسویکارفرمااست.ای 
اختراعا متعل بهکارفرمااستواودرماوردثباتاختارا تصامیممایگیارد.البتاهکارمناد
میتواندبراساسقراردادفیمابی ،مابه ازایمناسابمهالباهنمایاد.دیگاراختراعاا متعلا باه

مختر میباشد،مگراینکهاخترا باهدلیال«اجارایوظاایف،اساتفادهازداناشیااابزارهاای
خا

وتکنی

هایااطالعا ایجادشدهتوسطشرکتکارفرماا»ایجاادشادهباشاد.درایا 

صور اخترا بهکارفرمامنتسباستوویمیتوانداخترا رابهخاودمنتسابکنادوحا 
ثبتاخترا واستفادهازآنراادعانماید.باای حاال،مختار نیازمایتوانادمساتح دریافات
«مبلغمنصفانه»2شودکهیاطب تواف طرفی یاتصمیمکمیسیوناختراعاا کارمنادان9تعیای 
مایشاود(

International Encyclopedia of Laws, Intellectual Property Law, 2006: 133-

.)134
اجرایای نظا مالکیتدرموردتحقیقا انجا یافتهدرنهادهایعمومی،بنابهدالیلزیر
آساننیست:
 در برخی کشورها ،بسیاری از محققی دستمزدی از دانشگاهها دریافت نمیکنند و
1. Mission Inventions.
2. Equitable Price.
3. The Commission for Employments' Invention.
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مستقیماًازبورسیههای دولتیاستفادهمیکنند .باای حالازامکانا یادانشیکهمتعل به
دانشگاهاستدرتحقیقا خوداستفادهمیکنند؛
 دانشجویان معموالً در پروژههای تحقیقاتی مشارکت دارند ،اما نه کارمند دانشگاه به
حسابمیآیندونهدستمزدیدریافتمیکنند.گاهیاوقا براساسقوانی ملیکشورها،
نتایجکارآنهادردستهاختراعا وابستهجایمیگیرد؛
 در نهادهای عمومی تحقیقاتی ،محققان در نتیجه اکتشافا خود دستمزد میگیرند.
بسیاریازمحققانای ادعارامهرحمیکنندکهدرازایاختراعا انجا شدهتوسطآنها،
دستمزدمناسبینگرفتهاند.ای امرباع موافقتنکردنآنهاباثبتاخترا است.ای محققی 
خودراملز بهمدیریتیاانتقالاخترا نمیدانندوتصورمیکنندکهبهطورکلیدرانتشار
مقالهآزادهستندوبدونکنترلهیچنهادیمیتواننداخترا خودرادردسترسعمو قرار
دهند؛
«امتیازاساتیددانشگاه»درتعدادیازکشورهاوجوددارد.بدی معنیکهمالکیتنتایج
تحقیقا واختراعا دراختیارگروهتحقیقاتیاستنهدرکنترلنهادهایعمومیتحقیقاتی
(.)MacDonald and Capart, 2004: 13
راجع به دسته دو یعنی اختراعا آزاد شکی نیست که ای دسته از اختراعا و آثار
فکریبهپدیدآورندهومختر تعل داردوبههیچصورتیبهکارفرماتعل پیدانمیکند.
امادرمورداختراعا وابستهمسایلیمهرحاستکهمیزاناستفادهوبهرهایکهفرداز
امکانا محلکارخودبردهاست،میتوانددلیلیبرمح بودنکارفرمابرنتایجناشیازای 
تحقیقا باشد(.)MacDonald and Capart, 2004: 14

 .2-2جایگاه قاعده امتیاز اساتید در کشورهای مختلف

قاعدهامتیازاساتیدبدی معنااستکهاگاراسااتیدومحققااندانشاگاههااموفا باهایجااد
اخترا یاپدیدآورنی

اثربدیعشوند،تمامیحقوقمادیومعنویمرتبطبااثارواختارا ،

متعلا بااهخااودمختاار

)Czarnitzki,وداشاات رابهااه

وپدیدآورناادهخواهاادبااود(2015: 1

استخدامیویاهمکاریبامؤسسهآموزشیودانشگاهیخللایدرحقاوقویواردنسااختهو
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ویباتوجهبهای امتیازقانونی،ازمحدودیتهایامحرومیتهاییکهممک استطب قواعاد
عمومیبهسببرابههاستخدامییاهمکاریبرویتحمیلشود،مستثنیمایگاردد(
1

Lissoni,

.)2004:ای قاعدهیکیازقوانی مورداجرادربیشترکشورهایداراینظا رومای-ژرمنای

بودهاست.هد ازای قاعاده،ایجاادانگیازهبارایاسااتیددانشاگاههااومحققاانمؤسساا 
تحقیقاتیاستکاههارچاهبیشاتردرتجااریساازینتاایجتحقیقاا مشاارکتداشاتهباشاند
(.)Kallaya, 2013: 471درادامهبهجایگاهای قاعدهدرچندی کشورپرداختهمیشود.
 .2-2-1دانمااار :دردانماااربقاعاادهامتیااازاساااتیددرقااانوناختراعااا کارکنااان
88366منعکسشدهبود.مهاب ای قانونکههناوزدرماوردکارمنادانغیردانشاگاهیاعماال
تواننددردورهمحدودیازافشاباپرداختمابهازایمناسبباهمختار 

میشود،اختراعا می
بهتمل

کارفرمادرآید.اماامتیازاسااتیداساتثناییرابارایگاروهخاصایازکارکناانیعنای

محققانتما وقتدانشگاههامقررمیکاردوباهموجابآن،آنهاامایتوانساتندبعادازاعاال 
اخترا بهکارفرماآزادانهازاختراعشانبهرهمندشدهومال

نتایجناشیازتحقیقاا گردناد.

البتهای قاعدهدرموردمحققاننهادهایعمومیتحقی اعمالنمیشد(.)Lissoni, 2009: 2باا
ای حالای کشوربهتدریجازای دیدگاهفاصالهگرفتاهوباهمقرراتایمشاابهقاانونباایدال
متمایلگردید.قاعدهامتیازاساتیدهماکنونازمقررا ای کشورحذ شدهاست.

 .2-2-2آلمان :ماده42قانوناختراعا کارکنانآلمانمقررمیکرد«:اختراعاا ایجااد
شدهتوسطاساتید،هیا علمیودستیارانآموزشی،درحدودصالحیتآنها،دردانشاگاههاا
و مدارسعالیعلمیبایداختراعا آزادتلقیشوند...اگرکارفرمامنابعخاصیرابرایکاار
تحقیقیکهمنجربهاخترا شدهدراختبارمختر قراردادهباشد،مختار بایادباایا

اعاال 

کتبیاخترا رابهاطال کارفرمارساندهودرصور درخواستویبهصاور کتبای،مبلاغ
درآمدکسبشدهرابهکارفرمااطال دهد.کارفرمامیتواندظر ساهمااه،ساهممتناسابو
معقولیازدرآمدهایاخترا راتقاضاکند.اماای میزاننمیتواندبیشترازارزشمنابعیباشاد
کهدراختیارمختر گذاشتهاست».نظا حقوقیآلمانتاسال،2229هامقاانونیمشاابهنظاا 
بایدالداشتوهمقاعدهامتیازاساتیدرادرقوانی خودحفظکردهبودکهدرنتیجاهایا دو
1. The Act on Employees' Inventions 1955.
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قانوندرمواردیبایکدیگرتعارضپیدامیکردندکهدرساال2229قاعادهامتیاازاسااتیداز
نظا حقوقیآلمانحذ شد.
 .2-2-3ایتالیا :ایتالیاتنهاکشوریاستکهبرخال جریانبی المللیقانونگذاریدر
حوزهتحقیقا تممی مالیشدهعمومیعملکردونظا مالکیتمختر رادرسال2228
تصویبکرد.بهنظرمی رسدکهایتالیاقاعدهامتیازاساتیدرابرایدوهد مهماتخاذکرد:
نخست،تشوی ثبتاخترا تحقیقا موجودودیگری،کم

بهحلمشکلبوروکراسیدر

ادارا دانشگاهی که اغلب منجر به عد استفاده و بهرهبرداری از تحقیقا و ابداعا 
دانشگاهی میگردید .با ای حال ،ای تغییر باع ایجاد ای نگرانی در بی دانشگاهیان و
شرکتهاشدکهاکثرتحقیقا دانشگاهیتوسطبخشهایخصوصیتمل

میشوند.هم

اکنونای قاعدهدرایتالیادرحالاجراست(.)Kallaya, 2013: 472
 .2-2-4سوئد:قاعدهامتیازاساتیدبهعنوانی

استثنادرقانوناختراعا کارکناان8343

سوئدآمدهاست.قاعدهاصلیدرموردمالکیتاختراعاا کارکناانایا اساتکاهکارفرماا
مال

آنهاست،اماقاعدهامتیازاساتیدباهعناوانیا

اساتثنا،مالکیاتاختراعاا دانشاگاهرا

متعل بهاساتیدومحققانمیداند(.)Farnstrand and Thursby, 2012: 3درساال2224دولات
سوئدمتعاقبگزارش«پارادوکسسوئد»8اقدا بهبررسیوبازنگریدرقاعادهامتیاازاسااتید
نمود.محتوایگزارشپارادوکسسوئدبیانمیکردکاه«اگرچاهساوئدیکایازکشاورهای
پیشرودرمیزانسرمایهگذاریدرتحقی وتوسعهبهنسبتتولیادناخاال

داخلای2اسات،اماا

رشدآنعقبترازمتوسطکشورهایعضوسازمانتوسعهوهمکااریهاایاقتصاادی9اسات.
شرایطمناسبثبتاختراعا ومقاال علمی،بایدمنجربهرشدمشارکتمیشدوهمچنای ،
امتیازاساتیدبایدانگیزهکاافیرابارایتجااریساازیاختراعاا کارکنااندانشاگاههااایجااد
میکرد(.)Farnstrand & Thursby, 2012: 5

بررسیصور گرفتهبسیاریازموضوعا مربو بهتجاریساازیاختراعاا دانشاگاهی
رادربرمیگرفتکهمهمتری آنهادرماوردمالکیاتوگازارشاختراعاا دانشاگاهیباود.
1. Swedish Paradox.
2. Gross Domestic Product (GDP).
3. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
سازمانتوسعهوهمکاریاقتصادیمتشکلاز94کشوردموکراتی استکهبهاصولآزادیاقتصادیپایبندند.
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گزارش)(SOU, 2005: 95دوتغییررادرموردسیاستتحصیال عالیسوئدپیشنهادمایداد:
نخست،الزا درگزارشاختراعا وکنترلسازمانیمالکیت8اخترا .طب ای پیشنهاد،قاعاده
امتیازاساتیدحفظمیشود،اماهرکارمندیباوظایفتحقیقااتیدرمؤسساا آماوزشعاالی
با یدهرگونهاخترا ناشیازتحقیقاتشراگزارشدهد.درواقع،طبا ایا پیشانهادکارکناان
حتیمیتوانندترتیباتیرابرایح کنترلبراخترا برایمؤسسهایجادنمایند،بادی معنااکاه
دانشگاهومؤسسهبتواندبراختراعا آنهاکنترلداشتهباشد،ولیای ترتیبا صارفاًاختیااری
بودهواجبارینیستند.
 پیشنهاددو ،مبنیبرلغوامتیازاسااتیدمقارردرقاانوناختراعاا کارکناانساوئداسات.
مؤسسهآموزشعالی،مال

اختراعا کارمندانالبتهباپرداختماباهازایمناساباسات.در

ای حالتمؤسسهبایداقداما مؤثرومناسببارایتجااریساازی،ازجملاهحمایاتقاانونی
ثبتاخترا راانجا دهد.اگرچنی اقداماتیصور نگیرد،کارمندانح دارندکاهحا بار
اخترا رابازپسگیرندیادرصورتیکهکارفرمااحقاوقناشایازاختارا راواگاذارکارده
باشد،مابهازایمناسبدریافتکنناد()Farnstrand and Thursby, 2012: 5قاانون 2008/2009:


50پیشنهادهایگزارشفوقراتصدی کرد،امااهمیتقاعدهامتیازاساتیدرابیاننماود.ایا 
قانونبرادامهوجودواجرایایا قاعادهونیازاهمیاتآنبارایجاادانگیازهبارایمحققاانو
تجااریساازیاختراعاا شاانتمکیادکاارد.درواقاعبادونسیساتممناسابدانشاگاهیباارای
تجاریسازیومکانیزمیبرایتضمی انگیزهمناسببرایمحققانیکهبخشایازایا پروساه

هستند،قاعدهامتیازاساتیدبایدحفظشودومیتوانگفتای قاعدهجبرانکننادهتماامیایا 
ضعفهاوکمبودهادرسیستمتجاریسازیفعلیاست(.)Farnstrand & Thursby, 2012: 5

 .2-3سیر جهانی قاعده امتیاز اساتید

آلمان و دانمارب تنها کشورهایی نبودند که اقدا به حذ

قاعده امتیاز کردند.

کشورهایدیگرینیز باای دیدگاهکه نظا مشابه بایدالپیامدهای بهتری درپیداردو
مالکیتدانشگاههاومؤسسا تحقیقاتیاثرا بهتریبرتجاریسازیواستفادهبهترازنتایج
تحق یقا نسبتبهمالکیتمخترعی دارد،قاعدهامتیازاساتیدراازقوانی خودحذ نمودند.
1. Institutional Takeover of Ownership.
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ازجملهکشورهاییکهدر 86سالگذشته(بعدازسال)2222باوضعقوانی جدیدبهقاعده
امتیازاساتیدپایاندادند،میتوانبهآلمان،اتریش،بلژی

،فنالند،دانماربونروژاشاره

کرد.باای  حالهمچنانکشورهاییهستندکهبرکارآمدیقاعدهامتیازاساتیداصراردارندو
آنرادرقوانی خودحفظکردهاندویابهتازگیآنراتصویبکردهاندکهشرحآندرباال
رفت(.)Kallaya, 2013: 471
نکتهجالبتوجهآنکهکشورهاینظا رومی-ژرمنیبهحذ قاعدهامتیاازاسااتیداقادا 
کردهاندوبهسمتمقرراتیمشابهبایدالپیشمیروناد،اماادرکشاورهایکاام الوباویژه
آمریکا،انتقادهایینسبتبهقانونبایدالمهرحشدهاستودررابهاهبااپیشانهادنظاامیکاه
جایگزی بایدالشود،ازنظامیمختر محورکهمشابهقاعدهامتیازاساتیداست،سخ بهمیان
میآید(،)Lawton Smith, 2013: 4اماهمچنانتمایلجهانیبروضعمقررا مؤسسه-مالا



است(.)Kallaya, 2013: 471

 .2-4ویژگیهای نظام مخترع -مالک

راجعبهویژگیهایای نظا بایدعنوانداشتکهای نظا پیچیدگیودشواریهاینظاا 
مؤسسه-مال

راندارد.درنظا مختر  -مالا

،مالکیاتمتعلا باهمختار یاامخترعاانیاا

پدیدآورندگاناستکهشناساییآنهاوحقاوقماادیومعناویآنهاامشاابهبااماواردعاادی
حقوقمالکیتفکریاست.تنهاباای تفاو کهبدواًوگاهیدرجریاانکاار،آنهااملاز باه
ارائهگزارشبهمؤسساتیهستندکهدرآنمشغولبهکارهستند،مانندگزارشایکاهدرقاانون
آلمانپیشازحذ قاعدهامتیازاساتیدوجودداشت.
ازآنجاییکهمالکیتمتعل بهمختر هست،شخ

ویتصمیمگیرندهنهاییدررابههبا

استفادهازداراییفکریونحوهاستفادهازآناست.برخال نظا مؤسسه-مال

کهدفاتر

انتقالتکنولوژی عموماً در ای رابههتصمیمگیرندههستندو باتوجه به نظرا کارشناسان
اقدا به اتخاذ تصمیم مینمایند ،در نظا مختر  -مال

ای امر تماماً در اختیار مختر یا

مخترعانمیباشد.ویمیتواندیابهلیسانساقدا نماید یاشخصاًاقدا بهتشکیلشرکتو
تجاری سازینمایدویاحتیتافرارسیدنزمانمناسبمنتظربماند.البتهویمیتوانددرای 
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مسیرازکم

کارشناسانمجربودفاترمالکیتفکرینیزاستفادهنماید( Hvide and Jones,

 .)2016: 7ای امرهمنکتهمثبتوهمنکتهایمنفیرادرپیدارد:نکتهمثبتآنکههزینه
ایجاددفاترانتقالتکنولوژیتحمیلنشدهوازای حی صرفهجوییمیشود،امانکتهمنفی
آنکهبهجهتعد  آگاهیمخترعانازفرآینداداریوحقوقی،ممک استمشکالتیدر
مسیرحمایتقانونی و تجاریسازیپیشآید ( ،)Czarnitzki, 2015: 3ای موارددرگفتار
بعدیبیانمیشوند.

 .3مقایسه اثرات نظام مؤسسه– مالک با مخترع -مالک بر نوآوری
درای گفتاراثرا دونظا موردبح برانتقالفناوریوتجااریساازیوباهطاورکلای
نوآوریموردبح قرارمیگیرد.ازآنجاییکهدرچندی کشورهاردونظاا دربرهاهایاز
زمانمورداستفادهقرارگرفته،ای شانسبرایکشورهایدیگربهوجودآمدهتااثرا هردو
نظا رادری

کشورواحدبررسیومقایسهنمودهواقدا باهتصامیمگیارینمایناد.آگااهی

نسبتبهای مواردمیتواندکشورهایدیگرازجملهقانونگذارایرانرادرتصمیمگیاریبهتار
ومناسبترنسبتبهشرایطداخلیخود،یاریرساند.
یکیازایرادهاییکهبهنظا مختر -مال

واردمیشودودرواقعیکیازعواملتمایل

شودقانونبایدالعملکردبهتریدر

کشورهایای نظا بهقانونبایدالای استکهبیانمی
تجاریسازیوانتقالفناوریبهصنایعداردوآمارهایینیزدرای زمینهارائهمیشود.امابا
دقتدرای آمارهاونظرا ،میتواندیدکهدربررسیای مواردتنهابهسیستممالکیت
فکریکهدردفاترانتقالتکنولوژیصور میگیرد،توجهشدهاستونهبهسایرکانالهای
انتقالتکنولوژی.اصوالًدرنظا مؤسسه -مال

،مخترعان؛ اختراعا ونتایجتحقیقا رابه

دفاتر انتقال تکنولوژی اطال میدهند و اگر ضروری باشد ای موارد برای برخورداری از
حمایتقانونیثبتمیشوندوازطری همی دفاتربهصنایع،لیسانسدادهمیشوند.درنتیجه
درجهتاثبا موفقیتعملکردنظا مؤسسه-مال

وقانونبایدالبهمیزاناختراعا افشا

شده،اختراعا ثبتشدهولیسانسهایواگذارشدهاستنادمیشود،اماتحقیقاتیکهدرخود
ایاال متحدهصور گرفته،نشاندادهاستکهبخشعمدهحضورمؤسسا تحقیقاتیو
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علمیدرتجاریسازیوانتقالفناوریبااستفادهازروشهاییخارجازمالکیتفکریمثل
همکاری تحقیقاتی ،مشاوره علمی صنعتی ،برگزاری همایش و سخنرانی و ارائه یافتههای
علمی وانتشارمقاال وکتبمربو بهتحقیقا صور گرفتهاست.متمسفانهتحقیقیدر
رابههبامیزاناهمیتنقشتحقیقا علمیومؤسسا آموزشیدرابدا ونوآوریبهطرقی
غیرازمالکیتفکریصور نگرفتهاست،درنتیجهمقایسهبی ای دونظا وتعیی میزان
موفقیتآنهادرفقداناطالعا کاملومناسبصحیحنمیباشد(.)Lawton Smith, 2014: 1
همچنی ،طب بررسیکهدرسوئدانجا شده،نظا مختر  -مال

دارایعملکردمثبتی

بودهاست ( .)Bourelos, 2014: 2برایمثال 12درصداختراعا دانشگاهیبهبخشصنعت
منتقلشدهاستکهای میزانقابلتوجهیاستوبیانگردیدهکه هرگونهتغییرای نظا و
گرایشبهنظامیدیگرممک استاثرا منفیدرپیداشتهباشد.ضم آنکهبایددرنظر
داشت تغییری که در کشورهای دارای نظا مختر -مال

رخ میدهد ،متفاو از تغییری

استکهبهواسههبایدالدرجامعهآمریکارخداد.درآمریکامالکیتاختراعا ازدولتبه

دانشگاهمنتقلشد،امادراروپامالکیتازمحققی ومخترعی بهدانشگاهمنتقلگردیدهکه
ونبایدال

ای امرمیتواندباع کاهشانگیزهمحققی ومخترعانشود،امادرآمریکا،قان
چناناثرمنفیبرجامعهعلمیبرجاینگذاشت(.)Hvide & Jones, 2016: 4-6
مورد دیگری که قابل توجه میباشد ای است که هرچند هد

تغییرا کشورهای

اروپایی ،تشوی دانشگاهها برای سرمایهگذاری و حمایت از ثبت اخترا و لیسانسدهی
محققان و آزمایشگاهها بودهاستکهنهایتاًمنجر بهافزایشدرآمدها ومنافعتجاریسازی
گردد،اماشواهدحاکیازآناستکهچنی امریمحق نشده است.در واقع باتغییرا 
صور گرفته،دانشگاههابیشتربهسمتلیسانسدهیرفتهاند،درحالیکهپیشازآنمحققانو
اساتیددانشگاهاقدا بهتشکیلشرکتهایجدیدکردهومستقیماًواردتجاریسازیمیشدند
(.)Hvide & Jones, 2016: 7مهالعه ایکهدرنروژبعدازحذ امتیازاساتیدصور گرفت،
نشانمیدهدکهمیزانشرکتهاواستار آپهایایجادشدهتوسطمحققی دانشگاهیبعد
ازتغییرا قانونیدرسال2222بهمیزان57درصدکاهشداشتهاست(البتهای میزانباتوجه
بهافزایشتعدادمحققاندرای دورهزمانیبایدبیشتردرنظرگرفتهشود)؛درحالیکهای 
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بررسینشاندادمیزانتشکیلاستار آپها6.3درصدبیشترازقبلازتغییرا استکهای 
امرثابتمیکندعواملدیگریاقتصادیواجتماعیدرای کاهششدیدنقشینداشتهاست
وتغییریکهدرنظا حقوقیوحذ امتیازاساتیدرخداده،باع ای کاهششدیدبوده
است  .همچنی ای پژوهشنشاندادکهمیزانثبتاختراعا ونیزکیفیتآنهادچارکاهش
شدهاست ( .)Hvide & Jones, 2016: 26تحقیقا مشابهیدرآلماننیزکهدرسال 2222از
نظا مختر  -مال

بهنظا مؤسسه -مال

تغییریافت،صور گرفتهکهنتایجمشابهیرا

نشانمیدهد(.)Czarnitzki, 2015: 3
درواقع،یکیازتفاو هایعمدهبی ای دونظا ای استکهنظاا مختار -مالا

باا

اعهایمالکیتبهمختر ودادنقدر وتسلطدررابههباانحاوهاساتفادهازاختارا باهوی،
سااببشاادهکااهدرمااواردبساایاریمختاارعی خااوداقاادا بااهتشااکیلشاارکتکااردهوبااه
تجاریسازیرویبیاورند.امادرنظا مؤسسه-مال

اساتودانشااگاهبااهعنااوانیا

ازآنجاییکهاخترا متعل باهدانشاگاه

نهااادآموزشاایوتحقیقاااتیتجرباهایونیازامکاناااتیباارای

تجاریسازیندارد،لذاابتداًهردانشگاهومؤسسهتحقیقیملاز باهتشاکیلیا


دفتارانتقاال

تکنولوژیاستکهتصمیما توسطای دفاتراتخااذمایشاودوعمومااًایا دفااتراقادا باه
لیسانسدهیبهصنایعوشرکتهایدیگرمیکنند(.)Hvide & Jones, 2016: 7
ایجاددفاترانتقالتکنولوژیدوپیامدبراینظا مؤسسه-مال

دارد:نخسات،ایجاادایا 

دفاترقهعاًهزینههاییرابرعهدهدانشگاهومؤسسا تحقیقاتیمیگذارد،هزینههایمربو به
ایجادتشکیال وحفظونگهداریآنونیزهزینههایدائمیکارکنانبایدتوسطدانشگاههاا
ومؤسسا  تقبلشودکهقهعاًمیزانکماینیساتوحتایممکا اساتدرآمادهایاحتماالی
ناشیازلیسانسکفا ای هزینه هااراننمایاد.شاواهدحااکیازآناساتکاهتنهاابرخایاز
دانشگاههاومؤسسا عمده،توانتجاریسازیاختراعاتشانراداشتهومیتوانناددرآمادزایی
کنندکهآنهممربو بهتنهادستهخاصایازاختراعاا واباداعا اسات.پاسدرمجماو 
میتوانگفتدرنظا مؤسسه-مال

،مؤسسا ودانشاگاههاانااگزیرازایجااددفااترانتقاال

تکنولوژیوپرداختهزینههایدائمیآنهستند،درحالیکهکسبدرآمداحتماالیباودهو
ممک استهزینههاراجبراننکند.امادرنظا مختار -مالا

،مخترعاانتنهاازماانیکاهاز
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تجاریسازیاخترا خودمهمئ باشند،اقدا بهتشکیلشرکتوسارمایهگاذاریویااانتقاال
آنمیکنند.
دومی پیامدای امرآناستکهدررابههباانتقاللیسانس،مخترعانبایدبالیسانسگیرنده
همکارینمایندکهشایدای نو همکاریدرنظا مؤسسه-مالا
افشایدقی اطالعا خوددارینماید،امازمانیکهمال

دشاوارباشادومختار از

اخترا ،خودمختار باشاددرایا 

صور ویبهتما جوانبابدا آگاهاستومیتواندبهنحویشایستهازآناستفادهنماید.
باای حالبایدخاطرنشانکردکهمخترعاننیزعموماًدارایامکانا تجاریسازینبوده
وتواناییومهار مذاکرا فنیوحقوقیراندارندوناگزیرازمراجعهبهدفاترحقوقیویا
دفاتر انتقال تکنولوژی هستند .همچنی هزینه ثبت اخترا و حمایت از آنها به دلیل عد 
مهار افزایشمییابد()Czarnitzki, 2015: 3کهای مواردمیتواندبهعنواننقههضعفای 
نظا مهرحگرددکهمیتوانددرمسیرتجاریسازیمانعایجادکندونظا مؤسسه-مال

را

ازای جهتدارایمزیتنماید.
ضم آنکهدرنظا مؤسسه-مال

وجوددفاترانتقالتکنولوژیباع میشودکهارتباا 

پایداریبی صنعتوای دفاترایجادشودوبدی ترتیبصنایعدسترسیآسانیبهای مراکاز
داشتهباشند.ای امرهمازجهتاطال ازابداعا جدیدبرایصنایعمفیدهستوهاماینکاه
صنایعمیتوانندزمینههایموردنیازخودرابرایتحقی بهاطال مراکزتحقیقاتیبرساانند.اماا
درنظا مختر -مال

ای امرمحق نمی شودوایا خاودمختار اساتکاهبایادباهصانایع

مختلفمراجعهکندورابههدوسویهنخواهدبود.
مسئلهدیگریکهبهعنوانویژگیمنفینظا مؤسسه -مال

مهرحمیشود ،امکانبروز

مالکیتپنهان8است.بدی معناکهمحققاندانشگاهبااستفادهازاعضایخانوادهیانزدیکانخود
اقدا بهتشکیلشرکتواستار آپکردهوبهطورغیرمستقیمنتایجتحقیقا راتمل

و

اداره مینمایند .در ای رابهه مهالعهای در نروژ صور گرفت تا امکان مالکیت غیرمستقیم
محققانواساتیددانشگاهرابررسیکند.آنهابردوپیشفرضمتمرکزشدند:نخست،بررسی
شرکتهایثبتشدهتوسطاعضایخانوادهمحققانودو ،بررسیشرکتهاونهادهاییکه
1. Hidden Ownership.
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توسط شرکتهای دیگر ایجاد شدهاند ،در حالت دو امکان مالکیت غیرمستقیم محققان بر
شرکتیازطری شرکتیدیگرمیسراستکهموردبررسیقرارگرفتهاست.درهردوحالت
افزایشمیزانای مواردبعدازحذ قاعدهامتیازاساتیدوبرقرارینظا مشابهبایدالدرنروژ


بررسیشد،درصور افزایشمعنیدارای موارد،میتوانعنوانکردکهنظا مؤسسه-مال

باع پیدایش مالکیت پنهان شده است .نتیجه تحقیقا صور گرفته ای بود که افزایش
معنیداریدرای مواردمشاهدهنمیشودودرنتیجهنمیتوانگفتکهمالکیتپنهانمحق 

شدهاست.باای حالای امر،فرضغیرمحتملینیستودرعملامکانپیدایشآنوجوددارد
(.)Hvide & Jones, 2016: 21
باتوجهبهمواردی کهدرباالاشارهشدمیتوانویژگیهایدونظا مؤسسه -مال
مختر  -مال

رابهترتیبمشخ

و

درجدولزیرتعیی کرد ()Kallaya, 2013: 475وبدی 

ترتیبتفاو هایآنهارانیزبهترمشخ

کرد:



ویژگی

تصمیمگیری

مخترع -مالک
مؤسسه -مالک
دانشااگاهیااامؤسسااه،دارناادهحقااوق مختاار دارناادهحقااوقمالکیااتفک ارینتااایج
مالکیتفکریناشیازتحقیقا تاممی  تحقیقا است.
مالیشدهعمومیاست.
 تصاامیمگیااریتوسااطدفاااترانتقااال  -مختر تصمیمگیرندهاست.مختر اصیلمیباشدونقشاصلیدارد.تکنولوژیصور میگیرد.
مختر بایدمهاار وتوانااییتجااریساازی حقوقمخترعانمحدوداست.کااااهشنیاااازباااهمهاااار تجااااری اخترا راداشتهباشد.مخترعان.
-کنتاارلکاماالدردسااتدفاااترانتقااال -مختر براساستواناییواطالعا خودویاا

انتقال
تکنولوژی

باااکماا ازنهادهااایمشاااور،کانااالانتقااال
تکنولوژیاست.
-نحوهاجرابراساسداناش،توانااییو تکنولوژیراتعیی میکند.

تجربهونیزمسایلساازمانیتعیای مای- -مختر خودبایدکانالتجااریساازیاختارا 
رابیابد.
شود.
 دسترسیآسانصنعتبهدفاترانتقاالتکنولوژی.
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ارزیابی

دفاترانتقالتکنولاوژیتجرباهبهتاری -مختاار ماایتوان ادباااکم ا ازدفاااترانتقااالدرتجاریسازیدارندواحتمالبیشتری تکنولوژییاسایرنهادهااقدا بهتجااریساازی
وجودداردکهاخترا بااکاناالمناساب محصولتوسطدیگرانیاتوساطخاودنمایادو
یاحتیاخترا رادرحوزهعمومیقراردهد.
تجاریسازیشود.

نتیجهگیری
دونظا عمدهدررابههبااحقاوقمالکیاتفکاریدرتحقیقاا تاممی ماالیشادهبخاش
عمومیوجوددارد:نظا مؤسسه-مال

ونظا مختر -مال

.درنظا مؤسساه-مالا

کاه

پیشگا آن،قانونبایدالآمریکااست،مالکیتاموالفکریناشیازتحقیقاتیکاهباابودجاه
عمومیصور گرفتاه،متعلا باهمؤسساهدریافات کننادهبودجاهاسات.البتاهقاوانینیکاهباا
الگوبرداریازقانونبایدالدرکشورهایدیگرتصویبشده،ممک استدربرخایشارایط

متفاو ازیکدیگرباشند.برایمثالاگرچهقاعدهاصلیدرایا قاوانی ،بارمالکیاتمؤسساه
دریافتکنندهبودجهنسبتبهاموالفکریداللتدارد،امادرشارایهی،مایتاوانایا قاعاده
اولیهراتغییرداد.برایمثاالدرقاانونباایدالزماانیکاهمؤسساهدریافاتکننادهازپاذیرش
مالکیت،خوددارینمایدومؤسسهفدرالصالحبداناد،مایتاوانبعادازمشاور باامؤسساه
دریافتکننده،مالکیترابهمخترعانپیشنهادداد.باای حالهمی امرنیازدربرخایکشاورها
مثالًدرقانونهندپذیرفتهنشدهاست.باوجودای تفاو ها،نظاا مؤسساه-مالا

هاماکناون

جریانغالبدرسهحبی المللیاستوبسیاریازکشورهااقدا بهوضعقوانینیمشاابهقاانون
بایدالنمودهاندویاحتیقواعدساب خودرادرراستایجریانغالبوحاکمتغییردادهاند.

نظا مختر -مال

کهپیشازقانونبایدالدربسیاریازکشورهایاروپاییایجادشادهباود،

بدی معناستکهمالکیتاموالفکریدرتحقیقااتیکاهدرمراکازعلمایودانشاگاهیباابودجاه
عمومیصور میگیرد،متعل بهمخترعاناست.مصداقبارزای نظا ،قاعدهامتیاازاسااتیداسات
کهبهعنوانی

استثناواردنظا حقوقیای کشورهاشد؛چراکهای نظا بارخال قواعادعاادی

روابطکاریواستخدامیاستکهمالکیترامتعل بهکارفرمایانمیداند.ای نظاا اگرچاهدردو
دههقبلروبهافولگذاشته،اماهمچناندرچندی کشوراعماالمایشاود،ضام آنکاهباهعناوان
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ی

ایدالونظا مؤسسه-مال
گزینهجدیجایگزی ،توسطمنتقدانقانونب 
هری

معرفیمیشود.

ازای دونظا دارایویژگیهاییهستندکهبایددرتصامیمگیاریبارایانتخااب

نظا حقوقیمناسبمدنظرقرارگیرند:ازجملاهضارور ایجااددفااترانتقاالتکنولاوژیدر
نظا مؤسسه-مال

کهدرفقدانآنقهعاًای نظا کاراییالز رانخواهادداشات،هماانهور

کهکشورسوئدتصمیمگرفتدرفقدانچنی زیرساختهاییبهنظاا مختار -مالا
ادامهدهد.مورددیگراینکهاگرچهدرنظا مؤسسه-مال

خاود

،بخشایازدرآمادهاباهمخترعاان

تعل میگیرد،اماای امرانگیزهایهمسنگنظا مختر -مال

ایجادنمیکناد.بااایا حاال

عد آشناییمخترعانبافرآینداداریوحقاوقی،حمایاتهاایقاانونیوانتقاالتکنولاوژیو
همچنی عد امکانارتبا دوساویهبای مخترعاانوصانعتازماواردضاعفنظاا مختار -
مال

استوبنابرای نظا مؤسسه-مال

ازای حی برتریدارد.
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